รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
ของ
บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่ มประชุมเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

:
:
:
:

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น.
ห้องประชุม 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนน
บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
14.30 น.
ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 28 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
จานวน 30 ราย รวมเป็ น 58 ราย เป็ นจานวน 449,848,056 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.59
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 626,783,520 หุน้

ครบเป็ นองค์ ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 46
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุม ได้มีผถู ้ ือหุน้ ทยอยเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดย
การมอบฉันทะ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย ถือหุน้ รวมทั้งสิ้น 453,187,519 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.30 ของ
หุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ พร้อมแนะนาทางหนีไฟของสถานที่จดั การประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 มีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้น 3,387 ราย
เลขานุการที่ประชุม ได้ช้ ีแจงถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุม และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1.
2.
3.
3.1

การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ หรื อจานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะมา
ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรื อไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ประธานหรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาเป็ นต้องยืน่ บัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่
ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ยืน่ บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ
เพื่อให้บริ ษทั เก็บบัตรไว้เป็ นหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
3.2 หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจานวน
หุน้ ที่ตนถือรวมกับจานวนหุน้ ที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4
ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบั ผูร้ ่ วมประชุมได้รับทราบ
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 5
-1-

ประธานเปิ ดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษาทาง
กฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6. นายชานาญ งามพจนวงศ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
7. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี
กรรมการ และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
8. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด
9. นางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
และมีกรรมการ รองประธานกรรมการ และที่ปรึ กษาผูบ้ ริ หาร หนึ่งท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ได้คือ
นายธงไชย แพรรังสี
ประธานกล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชีและตัวแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนา
นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนาที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายของบริ ษทั ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ
ซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้ดว้ ยพร้อมกัน
จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จดั ทา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างการประชุมนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 3,283,763 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่
เข้าประชุมรวม 453,131,819 หุน้
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสี ยง
453,131,819 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับรอง
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจาปี
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจาปี 2558
ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จดั พิมพ์และปรากฏอยูใ่ นรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ซึ่งได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบ
ปี ที่ผา่ นมาโดยสรุ ปเป็ นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน
ปี 2558
ปี 2557
รายได้รวม
864.08
1,067.68
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม
701.50
719.50
กาไรขั้นต้น
162.60
348.10
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(45.20)
239.10
รายได้จากการขายรวม
349.30
402.20
ต้นทุนจากการขาย
254.10
280.80
กาไรขั้นต้นจากการขาย
95.20
121.40
รายได้จากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน
259.70
327.40
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน
208.10
252.60
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่จากประเทศจีน
51.50
74.80
รายได้จากการขายรถเครนเก่า
89.60
74.80
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า
46.00
28.20
กาไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า
43.60
46.50
รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
514.80
665.50
ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
450.00
441.20
กาไรขั้นต้นจากการให้บริ การเช่าและขนส่ง
64.90
224.20
สิ นทรัพย์รวม
2,788.50
2,726.20
หนี้สินรวม
1,429.80
1,313.20
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
1,358.60
1,413.00
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง
ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสี ยง
453,131,819 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสี ยง
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า
ตามที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานของผูส้ อบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
453,131,819 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2558 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปั นผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2558
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 56 กาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีทุนสารองแล้ว 31,524,151.37 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี กาหนดว่า บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลแต่ละปี ใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินสารองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิ 13.76 ล้านบาท และงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 45.19 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรงดจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2558 เนื่องจากผลการดาเนินงานขาดทุนดังกล่าว
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปั นผลประจาปี จากผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
453,131,819 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สาหรับปี นี้กรรมการบริ ษทั ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวนสี่ ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1) นายธงไชย
แพรรังสี
กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ
2) นายวัชริ นทร์
ดวงดารา
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3) นายชานาญ
งามพจนวงศ์
กรรมการ
4) นางสาวจันทร์จิรา
แพรรังสี
กรรมการ
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริ ษทั มาโดยตลอด โดยขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ดังนี้
5.1 แต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านายธงไชย แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมา
โดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เลขานุการได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 55,700 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมรวม
453,187,519 หุน้
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
453,187,519 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสี ยง
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

5.2 แต่งตั้งนายวัชริ นทร์ ดวงดารา ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านายวัชริ นทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดี
มาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนายวัชริ นทร์ ดวงดารา กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวัชริ นทร์ ดวงดารา กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
453,187,366 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
153 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
- เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

5.3 แต่งตั้งนายชานาญ งามพจนวงศ์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านายชานาญ งามพจนวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนายชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายชานาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
453,187,519 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

5.4 แต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสื อเชิญประชุม (สิ่ งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
453,187,519 เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
เสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
เสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 99.9989
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559
เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนาดรายได้และกาไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบาเหน็จ
กรรมการของปี 2559 เท่ากับปี 2558 ที่ผา่ นมาซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 แล้ว ทั้งนี้
ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 ที่ผา่ นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จ่ายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บาเหน็จกรรมการ
- เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบาเหน็จตามความเหมาะสมให้กบั กรรมการ
ทุกตาแหน่ง แต่ท้ งั นี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
สาหรับกรรมการที่ทาหน้าที่มากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่สูงกว่า
เพียงตาแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
เท่ากับปี 2558 ที่ผา่ นมา และได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดข้อ
สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการแจ้งว่า ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ นับรวมกันได้ 329,951,253 หุน้ ถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการในวาระนี้ จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจานวนเท่ากับ
123,236,266 เสี ยง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
123,236,266
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 49 กาหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี พึงกระทาตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด สาหรับสอบบัญชีรอบปี บัญชี
2559 ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นปี ที่สาม โดยผูส้ อบบัญชีลาดับที่ 1 และ 2 ด้านล่างปฏิบตั ิงาน
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 8 ปี และ 6 ปี ตามลาดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ผถู ้ ือ
หุน้ พิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้
1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรื อ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรื อ
3) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรื อ
4) นายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรื อ
5) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 962
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยให้มีอานาจกระทาการร่ วมกัน หรื อแต่ละคนต่างมีอานาจกระทาการได้เองโดยลาพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,530,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเป็ นจานวนที่รวมค่าตอบแทนสาหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว โดยกาหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน
2,660,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 240,000 บาท ทั้งนี้ กรณี ผสู ้ อบบัญชีท้ งั 5 ท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบ
ทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
ผูส้ อบบัญชีท้ งั 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการซักถามรายละเอียด หรื อมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามเรื่ องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีท้ งั ห้าท่านจากบริ ษทั พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ภายในสานักงานเดียวกัน เป็ น
ผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนี้
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
453,187,519
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยงลงคะแนน
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (หากมี)
เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฏ
ว่ามีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
คุณปรี ชา ไชยวรรณ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามและ
เสนอแนะดังนี้
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1. จากรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งบริ ษทั มีรายได้ลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ แต่เหตุใดต้นทุนและ
กาไรจึงลดลงในสัดส่วน ที่มากกว่ารายได้มาก
และบริ ษทั มีแผนการดาเนินงานอย่างไร เพื่อให้ผล
ประกอบการในปี 2559 มีผลการดาเนินงานเป็ นเชิงบวก
2. โครงการแนวร่ วมต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อ IOD ที่ได้จดั ตั้ง
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC เนื่องจากบริ ษทั ยังไม่ได้เข้า
ร่ วมโครงการดังกล่าว ขอถามว่า บริ ษทั แน่ใจได้อย่างไรว่า บริ ษทั จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตใน
รู ปแบบต่าง ๆ หรื อบริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่างไร
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาอธิบายดังนี้
1. รายได้ที่ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง งานโครงการภาครัฐไม่เป็ นไปตามที่คาด รวมถึงมี
การเลื่อนการลงทุน และการดาเนินการจากภาคเอกชนในหลาย ๆ ด้าน ในไตรมาสแรก ๆ ของปี เมื่อรายได้ไม่
เป็ นไปตามที่คาด บริ ษทั ได้รณรงค์เรื่ องการลดค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3-4 แต่ก็ไม่ส่งผลมากนัก เนื่องจาก
ธรรมชาติของธุรกิจบริ ษทั มีการลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักมาจากค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักร โดยในปี
2558 มีการลงทุนซื้อเครื่ องจักรเพิ่มมูลค่าประมาณ 500 ล้าน ซึ่งเป็ นการลงทุนตามแผนงาน หากแต่งาน
โครงการที่ต้งั เป้ าหมายไว้ไม่เป็ นไปตามแผน เมื่อลงทุนด้านเครื่ องจักรมาก ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการเงิน
สูงขึ้น ในทานองเดียวกัน เมื่อโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการชะลอตัวและเลื่อนออกไป รายได้
จากการขาย หรื อการสัง่ ซื้อเครื่ องจักรจากลูกค้าก็ลดตามลงไปด้วย ประกอบกับการเปลี่ยนการเป็ นตัวแทน
จาหน่ายจากเครื่ องจักรของบริ ษทั จากผูผ้ ลิตเดิม เป็ นเครื่ องจักรจากผูผ้ ลิตใหม่คือ XCMG ซึ่งบริ ษทั มัน่ ใจว่า
เป็ นเครื่ องจักรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และประสิ ทธิภาพสูงกว่าผูผ้ ลิตเดิม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ทาตลาด
เครื่ องจักรยีห่ อ้ เดิมมาเป็ นเวลา 4-5 ปี ลูกค้าอาจต้องใช้เวลาในการตัดสิ นใจเปลี่ยนมาซื้อยีห่ อ้ ใหม่ในช่วงแรก
ซึ่งหน้าที่ของบริ ษทั คือการสร้างความเชื่อมัน่ และให้คาอธิบายรวมถึงรายละเอียดของสิ นค้ายีห่ อ้ ใหม่ให้มาก
ขึ้น เมื่อยอดขายรถเครนใหม่ลดลงไปมาก บริ ษทั จึงพยายามขายเครนเก่าให้มากขึ้น แต่ MARGIN ของการ
ขายเครนเก่าก็ไม่สามารถควบคุมได้มากนัก ขึ้นอยูก่ บั ภาวะตลาดและสภาพของรถ โดยภาพรวม นอกจาก
รายได้จะไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายแล้ว โครงสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี้ย ทาให้กาไร
ลดลง ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั มีความพร้อมสูงขึ้นในด้านเครื่ องจักร โดยลงทุนซิ้อครอเลอร์เครนใหม่ซ่ ึงมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคันที่สองขนาด 1,250 ตันเพิม่ มีความพร้อมในด้านประสบการณ์การทางาน
บวกกับภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้ นตัวดีข้ ึน บริ ษทั ก็จะมีความพร้อมในทุกด้านที่จะเดินหน้าต่อไป
2. บริ ษทั มีนโยบายชัดเจนในทางปฏิบตั ิสาหรับทั้งกลุ่มบริ ษทั ในเรื่ องการทางานด้วยความโปร่ งใส มีธรรมาภิ
บาล แม้จะไม่ได้เข้าร่ วมโครงแนวร่ วมปฏิบตั ิการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตก็ตาม
คุณภาวนา ธงรัตนะ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้
1. สื บเนื่องจากคาถามจากคุณปรี ชา ไชยวรรณ เรื่ องผลประกอบการที่ลดลงค่อนข้างมากซึ่งบริ ษทั ได้ให้
คาอธิบายแล้วว่าเกิดจากปั จจัยหลายประการตามที่กล่าว ซึ่งการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในปี ที่ผา่ นมาก็
เป็ นไปตามภาวะที่บริ ษทั ชี้แจง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ได้ช้ ีแจงว่า จะ
มีการลงทุนจากภาครัฐในปี 2559 ซึ่งเชื่อว่างานรับเหมาก่อสร้างน่าจะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั คิดว่า ธุรกิจ
ของบริ ษทั จะปรับตัวดีข้ นึ ในไตรมาสใดของปี 2559 และน่าจะได้สดั ส่วนลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไร
บ้าง
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2. บริ ษทั เคยชี้แจงเรื่ องการทาธุรกิจประมูลรถเครน ไม่ทราบว่าโครงการนี้ยงั ดาเนินต่อเนื่องอยูห่ รื อไม่ หรื อคาด
ว่าจะเริ่ มดาเนินการได้เมื่อไร
3. บริ ษทั ชี้แจงว่ามีการลงทุนในเครื่ องจักรในปี ที่ผา่ นมาประมาณ 500 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเงินทุนที่ใช้ไป
ทั้งหมดเพียงพอหรื อไม่ ต้องมีการเพิม่ ทุนเพื่อเติบโตในปี นี้ หรื อปี หน้าอย่างไรหรื อไม่
4. ปี 2558 บริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน คิดว่าจะเปลี่ยนมาเป็ นกาไรได้อย่างไร และจากธุรกิจส่วนใด ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดเป็ นกาไรให้กบั กิจการ
5. การเป็ นตัวแทนจาหน่ายรถเครน XCMG บริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ซึ่งผูซ้ ้ือ
ต้องซื้อผ่านบริ ษทั เท่านั้น หรื อสามารถซื้อโดยตรงกับ XCMG ได้ และในแง่ของการจาหน่ายรถเครน XCMG
กับรถเครนที่บริ ษทั เคยเป็ นตัวแทนจาหน่ายเดิม มีผลกาไรในการขายแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
คุณเจษฎา พรหมจาต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้คาตอบว่า
1. เครื่ องจักรประเภทรถเครน ถือเป็ นเครื่ องจักรลาดับที่ 2 ในการเข้าไปยังหน่วยงานก่อสร้าง เมื่อพูดถึงงาน
โครงการก่อสร้างไม่วา่ ภาครัฐหรื อเอกชน งานเริ่ มแรกที่จะเกิดขึ้นคืองานหน้าดิน หรื องาน FOUNDATION
ด้วยเหตุผลนี้ ในไตรมาสที่ 2 บริ ษทั จึงมีการขยายการลงทุนเครื่ องจักรประเภทรถขุดเจาะ หรื อ DRILLING
RIG และ WALL GRAB ซึ่งเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะเสาเข็มเพื่องานฐานราก และงานขุดเพื่อทาทาง
ลอด ทางแยก อุโมงค์ และอื่น ๆ ตามลาดับ เป็ นการลงทุนเครื่ องจักร 4 ตัว มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท และ
หลังจากนาเข้ามา 6-7 เดือนก็สามารถรับงานเช่าและมีรายได้ทนั ทีและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็ นการเปิ ดตลาด
เครื่ องจักรประเภทใหม่ ๆ ที่บริ ษทั ยังไม่เคยทามาก่อน และเป็ นการเพิ่มการให้บริ การเครื่ องจักรอย่างรอบ
ด้านและครอบคลุมยิง่ ขึ้น นอกเหนือจากการเปิ ดตลาดเครื่ องจักรใหม่ ในปี 2559 บริ ษทั จะขยายงานด้วยการ
ขึ้นเป็ นผูร้ ับเหมางานฐานรากด้วยตนเอง
โดยจะเริ่ มจากงานรอบนอกกรุ งเทพมหานครก่อน เพื่อเป็ น
การศึกษาและเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับการทางานดังกล่าว ดังนั้น งานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่จะเกิดขึ้น บริ ษทั
จึงมีความเป็ นไปได้ที่จะได้รับส่วนแบ่ง บวกกับความพร้อมของเครื่ องจักรประเภทรถเครน ก็จะสามารถรับ
งานได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ
ยิง่ ไปกว่านั้น บริ ษทั ยังได้จดั ตั้งสถาบันฝึ กอบรมเดอะเครน หรื อ THE CRANE ACADEMY และมีการ
ดาเนินงานที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้นในปี 2558 โดยวัตถุประสงค์หลักคือเป็ นสถาบันที่ฝึกอบรมพนักงานขับ
และผูท้ างานเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น ช่าง หรื อผูป้ ระกอบการที่สนใจ โดยวางตัวให้เป็ นสถาบันที่มี
ศักยภาพเทียบเท่าสถาบันในต่างประเทศ มีการวางหลักสูตรการเรี ยนการสอน การประสานความร่ วมมือกับ
บริ ษทั XCMG ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่า สถาบันแห่งนี้จะเป็ นการยกระดับการทางานด้านเครื่ องจักรกลหนักใน
ประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และลดอุบตั ิเหตุให้ลดน้อยลง จะเป็ นสถาบันที่สามารถ
ออกใบรับรองที่เป็ นที่ยอมรับได้
2. ธุรกิจการประมูลเครื่ องจักร เป็ นธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างจากธุรกิจที่บริ ษทั ดาเนินการอยู่ ซึ่งบริ ษทั ยังคง
เรี ยนรู ้และเฝ้ามองแนวโน้มของธุรกิจนี้จากผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ รวมถึงจากบริ ษทั 20 อ็อกชัน่ ซึ่งบริ ษทั
ส่งเครื่ องจักรเข้าร่ วมประมูลในบางครั้ง เพื่อวิเคราะห์วา่ ธุรกิจจะเติบโตไปในแนวทางใด ใครเป็ นคูแ่ ข่ง หาก
ในท้ายที่สุด เห็นว่าเป็ นธุรกิจที่เป็ นไปได้ และมีอนาคต ก็อาจจะเข้าไปร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบการที่ดาเนินการ
อยูแ่ ล้ว โดยไม่ตอ้ งเริ่ มต้นนับหนึ่งใหม่ดว้ ยตนเองทั้งหมด
3. ตามที่บริ ษทั ได้มีการลงทุนในเครื่ องจักรในปี 2558 ประมาณ 500 ล้านบาท โดยวิธีการได้มาของแหล่งเงินทุน
คือการกูจ้ ากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อกูเ้ งินมาลงทุนแล้ว
หากไม่สามารถใช้งานเครื่ องจักรได้อย่างคุม้ ค่า บริ ษทั ก็จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย จึงต้องจัดสรรแหล่ง
- 10 -

เงินทุนที่ได้มาอย่างเหมาะสม และบริ หารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคต อาจต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม
เนื่องจากธุรกิจบริ ษทั เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่ องจักรสูง อาจต้องใช้วธิ ีการเพิ่มทุน หรื อ
เครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ ในฐานะบริ ษทั จดทะเบียน แต่ ณ เวลานี้ยงั ตอบไม่ได้วา่ จะเป็ นช่วงใด
4. ไตรมาส 1/2559 ผลประกอบการของบริ ษทั เริ่ มจะดีข้ ึนบ้าง แต่ยงั ไม่ดีมากนัก ช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 น่าจะมีผล
การดาเนินงานที่ดีข้ ึน ซึ่งก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่า บริ ษทั จะบริ หารการขายและให้เช่าเครื่ องจักรได้มากน้อยเพียงใด
ปั จจุบนั การให้บริ การเช่ารถเครนขนาดเล็กตั้งแต่ 25-200 ตัน มีการแข่งขันรุ นแรงมาก ราคาปรับตัวลดลงมาก
ซึ่งบริ ษทั ก็พยายามปรับตัวด้วยการหาตลาดใหม่
เช่นการส่งรถเครนในทางานในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งราคาให้เช่ารถเล็กสูงกว่าในประเทศไทยเป็ นเท่าตัว แต่การส่งรถเครนไป
ทางานในต่างประเทศก็มีความเสี่ยงในเรื่ องกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันของประเทศปลายทาง
ส่งผลให้ตอ้ งดาเนินการด้านเอกสารเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรื องานโครงการนั้น ๆ มีปัญหา และรถอาจ
ต้องติดอยูใ่ นประเทศเหล่านั้นเป็ นเวลานาน เช่นที่บริ ษทั เคยประสบมา แต่ถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์การทาธุรกิจ
ของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นการขยายฐานเครื่ องจักรให้ครอบคลุมการให้บริ การอย่างรอบด้าน การเลือกที่จะส่ง
เครื่ องจักรไปทางานในสถานที่ที่อาจมีความเสี่ ยง แต่มีรายได้ที่สูงกว่าเป็ นเท่าตัว รวมถึงการเลือกเป็ นตัวแทน
จาหน่ายรถเครนจาก XCMG ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครนใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของโลก เป็ นบริ ษทั ที่ได้รับการ
ยอมรับในด้านคุณภาพ ศักยภาพ และความเข้มแข็ง เน้นการให้บริ การหลังการขาย รวมถึงมีการทางาน
ร่ วมกันอย่างใกล้ชิดกับผูบ้ ริ หารจากทั้งสองบริ ษทั ด้วยเหตุน้ ี รายได้จากการขายน่าจะขยับตัวดีข้ นึ ส่วน
รายได้จากการให้เช่า คงต้องใช้ความพยายามให้สูงขึ้น เนื่องจากรถเครนขนาดใหญ่ที่บริ ษทั ลงทุนซื้อเข้ามา
งานที่ใช้เครนลักษณะนี้จะมีความซับซ้อน และปริ มาณงานมีไม่มาก แต่รายได้จากแต่ละงานจะสูงกว่าเครน
ขนาดเล็กมากเช่นกัน งานเครนใหญ่ตอ้ งมีการวางแผน การออกแบบการยกและอื่น ๆ ซึ่งบริ ษทั มีทีมงานที่มี
ความพร้อมและประสบการณ์ ที่จะรับงานทุกงานได้อย่างมัน่ ใจ
5. บริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายรถเครน XCMG แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ผูซ้ ้ือในประเทศไม่สามารถซื้อตรง
จากผูผ้ ลิตได้ แต่ตอ้ งซื้อผ่านบริ ษทั เท่านั้น จากที่ได้สมั ผัสกับ XCMG ถือว่าเป็ นหุน้ ส่วนที่เชื่อถือได้ มีความ
ร่ วมมือกันทางานสูงกว่า ส่วนในแง่การจาหน่ายในช่วงแรก อาจจะขายยากกว่า และมี MARGIN น้อยกว่ารถ
เครนยีห่ อ้ เดิมที่บริ ษทั เคยเป็ นตัวแทนจาหน่าย จากเหตุผลที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ ที่บริ ษทั ทาตลาดรถเครน
ยีห่ อ้ เดิมมาเป็ นเวลา 4-5 ปี และมาเปลี่ยนเป็ นตัวแทนจาหน่ายเครื่ องจักรยีห่ อ้ ใหม่ในขณะที่ตลาดมีความตึง
ตัว ช่วงแรกจึงเป็ นช่วงที่บริ ษทั ต้องสร้างความเชื่อมัน่ ในยีห่ อ้ XCMG กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เน้นการ
บริ การหลังการขายให้เป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้าให้มากที่สุดก่อน
เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่ ปรากฎ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม จึงเรี ยนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิ ดการประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้มอบ
ความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไป และขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีเกียรติ
ทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้สญ
ั ญา และความมัน่ ใจว่า
คณะกรรมการทุกท่านจะบริ หารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างดีที่สุด
และเป็ นไปตามธรรมาภิบาลของบริ ษทั เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีกิจการที่จะหารื ออีก ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม และ
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.
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ลงชื่อ.................................................ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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